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Lag: Keeper og 4 utespillere er på banen samtidig og innbytte skjer etter eget ønske.
Spiller må være ute av banen i lag sone før ny spiller kan settes inn.
Spillerstall: Det kan være 10 spillere på hvert lag, eventuelt flere etter avtale med
arrangør. En spiller kan bare delta på et lag i en klasse. Hvis laget har fått disp. for å bruke
mer en 10 spillere, SKAL det leveres en lag liste til hver kamp.
Det kan gis utvisning for 2 eller 2 x 2 min. (i stedet for gult kort).
Det kan gis utvisning for hele kampen (rødt kort).
"Spytting og snotting" på gulvet gir utvisning i 2 minutter.
Død ball: Keeper må kaste/rulle ballen ut. Ikke over midten etter død ball, men så langt
han vil da ballen er i spill.
Corner: Corner tas som vanlig med spark.
Innkast: Tas som innspark.
Når ballen går i taket: Da blir det indirekte frispark fra sidelinjen. Nærmest mulig
punktet som ballen gikk i taket.
Mur skal stå 5 meter unna ballen ved frispark.
Kamptid
Innledende runder:

1 x 15 min for 13 og 14 åringer, 1 x 17 for 15 og16 åringene

Sluttspill:

1 x 20 min for 13 og 14 åringer, 1 x 20 for 15 og 16 åringene

•

Ingen offside

•

Poengberegning innledende kamper:
Seier 3 poeng. Uavgjort 1 poeng. Tap 0 poeng.
Målforskjell teller ved like mange poeng. Ved lik målforskjell teller antall scorede mål.
Så er det innbyrdes oppgjør, og dersom det fortsatt er likt blir det loddtrekning om hvem
som går videre.

•

Sluttspillkamper
Er det uavgjort etter full tid i sluttspillkamper, spilles det en 5 minutts omgang Sudden
Death, laget som scorer først vinner. Er det fortsatt ikke avgjort etter 5 minutter avgjøres
kampen med straffer. 3 straffer pr lag. Hvis fortsatt ikke avgjort et og et straffe til en
avgjørelse foreligger.
Ellers benyttes vanlige regler ihht kretsen. Dersom det skulle oppstå uklarheter eller
uenighet vil turneringsledelsen avgjøre. Skriftlig klage leveres i sekretariatet.

•

Premiering
Det er premie til finale lagene i hver klasse.

Flere Futsal regler:
• Det er ikke tillat å score direkte fra innspark
• Motspiller skal stå to (2) meter fra ballen ved innspark
• Motspiller skal stå fem (5) meter fra ballen ved frispark
• Vanlig straffespark under kamp blir tatt fra seks (6) meters merket
(halvsirkler)
• Keeper har ikke lov å ta opp tilbakespill. Hvis det skjer dømmes det
indirekte frispark fra seks (6) meters merket.
• Sklitakling mot fot er ikke tillat - men det er tillat å blokkere ett skudd
ved å skli foran ballen.
• Keeper har ikke lov å gå over midtstreken. Blir keeper byttet ut med en
utespiller (må ha en annen farget drakt på seg) kan vedkommende
fungere over hele banen.
• Straffespark når tiden er ute - ett spark - ingen retur kan omsettes
• Ingen kroppstakling, ingen skulder mot skulder, ingen holding med
hender
• Keeperbytte skjer ved stans i spillet etter at dommer underrettet
• Det er påbudt med leggskinn
• Spillerbytte ved oppmerket område, ny spiller kan ikke komme inn på
banen før den andre spiller er ute. (håndball bytte reglement)

Fint hvis alle tar en gjennomgang med spillerne på forhånd, slik at de er kjent med reglene

